اخبار
سقوط  ۲۳درصدی صادرات
ماشینآالت المان در سه ماهه دوم

اتحادیه مهندسی مکانیک آلمان اعالم کرد:
صادرات ماش��ینآالت این کشور در  ۳ماهه
دوم امسال  ۲۲.۹درصد نسبت به سال قبل
س��قوط کرده و به  ۳۵.۲میلیارد یورو (معادل
 ۴۱.۹۸میلیارد دالر) رسیده است.به گزارش
مهر به نقل از ش��ینهوا ،اتحادیه مهندسی
مکانی��ک آلم��ان (ویدیامای) اعالم کرد
صادرات ماش��ینآالت این کشور در  ۳ماهه
دوم امس��ال  ۲۲.۹درصد نس��بت به س��ال
قبل س��قوط کرده و ب��ه  ۳۵.۲میلیارد یورو
(معادل  ۴۱.۹۸میلیارد دالر) رس��یده اس��ت.
ویدیامای در گ��زارش جدی��د خود اعالم
ک��رد :آوریل و می ماههای بس��یار ضعیفی
ب��رای این صنع��ت بودهاند .در ای��ن ماهها
قرنطینههای سختگیرانهای برای مقابله با
پاندمی کرونا وضع ش��ده بود .در ماه ژوئن با
برداشته شدن اولین محدودیتهای کرونایی،
میزان س��قوط صادرات ماشینآالت کاهش
یافت.طب��ق این گ��زارش می��زان صادرات
ماشینآالت آلمان در نیمه اول امسال ۱۴.۱
درصد نس��بت به سال گذشته سقوط داشته
است.در این میان در نیمه اول تنها مشتری
آلمان که واردات ماشینآالت از این کشور را
افزایش داد روسیه بود .صادرات به روسیه در
نیمه اول  ۴.۵درصد نس��بت به سال گذشته
جهش داشت.
هیچ محدودیتی
متوجه کسب و کارها نیست

مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت گف��ت :برپایی نمایش��گاه های
تخصصی و به نمایش گذاش��تن توانمندی
های تولیدی و صنعتی بستری مناسب برای
ایجاد ارزش افزوده و رش��د تولید ناخالص
ملی است .به گزارش فارس به نقل از شاتا،
مهدی صادقی نیارکی در حاش��یه بازدید از
نمایشگاه محصوالت بهداشتی ،سلولزی و
ماشین آالت این صنعت گفت :در بازدید از
محل دائمی نمایش��گاه ها به خوبی رعایت
شیوه نامه های بهداشتی در نمایشگاه قابل
مش��اهده اس��ت و مبادی ورودی سالن ها
همگی مجهز به دس��تگاه های ضدعفونی
و ملزومات بهداش��تی اس��ت.وی با اش��اره
به ظرفیت بازدید عمومی از نمایش��گاه به
صورت مج��ازی اضافه کرد :کارشناس��ان
معتقدن��د ،در زمان ش��یوع وی��روس کرونا
سرعت فراگیری فناوری اطالعات به اندازه
ای زیاد شده که میزان استفاده از تجهیزات
و تکنول��وژی ارتباط��ات در زندگی امروز،
ده س��ال جلوتر از زمان فعل��ی ارزیابی می
ش��ود.صادقی نیارکی ادامه داد :در ش��رایط
کنون��ی که برپایی نمایش��گاه ه��ا هر چه
بیش��تر به س��مت بازدید مجازی پیش می
رود تعداد بازدیدکنندگان از هر نمایش��گاه
هم چندین برابر می ش��ود که این امر خود
بازارهای هدف بیشتری را برای صادرات و
فروش در دسترس تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی قرار م��ی دهد.صادقی نیارکی با
اش��اره به سیاس��ت دولت مبنی ب��ر اینکه
هیچ محدودیتی متوجه کس��ب و کارها در
جامعه نیس��ت ،تصریح کرد :سیاست ستاد
ملی کرونا و ریاس��ت جمه��وری نیز بر این
اصل اس��ت که برای تمامی کسب و کارها
با رعایت کامل ش��یوه نامه های بهداشتی
هیچ محدودیتی وجود ندارد .وی افزود :در
این شرایط موظف هستیم با تلفیق زنجیره
س�لامت و اقتصاد با یکدیگر ،هم از حیات
و جان انسان ها و هم از حیات اقتصاد ملی
محافظت کنیم.به گفته صادقی نیارکی ،در
زمان کنونی که اقتصاد ملی هم به واسطه
محدودیت های ناش��ی از کرونا تحت فشار
اس��ت و هم در معرض تحری��م قرار دارد،
باید با برگزاری نمایش��گاه های تخصصی
به عن��وان ابزاری قدرتمن��د جهت نمایش
پویایی اقتصاد وطنی بهره ببریم.
خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از
 ۸میلیون تن گذشت

از آغاز فصل برداشت تا تاریخ  ۲۹مرداد ماه
سال جاری ،هشت میلیون و نُه هزار تن گندم
مازاد بر نیاز کش��اورزان به صورت تضمینی
خری��داری ش��ده که ای��ن می��زان خرید در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ ،درصد
رشد داشته اس��ت .به گزارش پایگاه اطالع
رس��انی وزارت جهاد کش��اورزی ،بر اساس
اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ،از
آغاز فصل برداشت تا تاریخ تاریخ  ۲۹مرداد
ماه امسال هشت میلیون و نُه هزار تن گندم
مازاد بر نیاز کش��اورزان ب��ه ارزش  ۲۰هزار
و  ۲۳۲میلیارد توم��ان خریداری و  ۱۸هزار
و  ۱۹۳میلی��ارد تومان از بهای این محصول
به گندمکاران پرداخت ش��ده است.بر اساس
این گزارش ،تاکنون استان های خوزستان با
ی��ک میلیون و  ۲۰۷هزار تن ،فارس با ۹۰۷
هزار تن و گلستان با  ۸۸۸هزار تن ،بیشترین
می��زان خرید گندم از کش��اورزان را به خود
اختصاص داده اند.

نماینده مردم تهران:

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت:یکی
از مهم ترین سواالتی که در اقتصاد اسالمی
باید پاس��خ دهیم این اس��ت که متغیر نرخ
س��ود و ابزارهای کنترلی آن از نظر اقتصاد
اسالمی چیست.سید احسان خاندوزی ،نایب
رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با مهر،
گف��ت :یکی از کلیدی ترین متغیرهایی که
ه��م در بحث واقعی و ه��م در بحث مالی
تأثیر گذار است نرخ س��ود در اقتصاد است

کمیته ثبات مالی برای مدیریت نرخ سود تشکیل شود

به نحوی که از آن به عنوان متغیر تعادلها
ی��ا عدم تعادلهای بخ��ش واقعی و بخش
مالی نام میبرند.وی ادام��ه داد :این متغیر
ن��ه تنها میتواند موجب عدم تعادل بین دو
بخش تولید و قیمتها در اقتصاد شود بلکه
نرخهای س��ود متفاوت بین خود بازارهای
مال��ی میتواند تنظیم بی��ن بازارهای مالی
را نیز تحت تأثیر خود ق��رار دهد.خاندوزی
افزود :به همین جهت مدیریت نرخ س��ود

چه از جهت تنظی��م روابط بین مالی چه از
جهت تنظیم مناس��بات بین بخش واقعی
و مالی اقتصاد حائز اهمیت اس��ت ویکی از
مهمترین س��واالتی که در اقتصاد اسالمی
باید پاس��خ دهیم این است که این متغیر و
ابزارهای کنترلی آن از نظر اقتصاد اسالمی
چیست و با چه ابزارهایی میتوان این متغیر
را تحت تأثی��ر قرارداد.نماینده مردم تهران
بیان داش��ت :اتفاقی که در شرایط فعلی رخ
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داده این است که نرخهای سود در بازارهای
مختلف بدون یک مرجع سیاس��ت گذاری
واح��د در حال تغییر اس��ت این کار موجب
نوسانات و تالطمهای زیادی بین بازارهای
مختلف میشود به عبارت دیگر ممکن است
نرخهای سود افزایشی باشد که موجب عدم
جذابی��ت فعالیت در بخ��ش واقعی اقتصاد
میش��ود بنابراین خود ای��ن به مانعی برای
رونق تولید تبدیل میش��ود.وی افزود :این

اتفاقی است که در ماههای ابتدایی  ۹۹با باال
رفتن غیر متعارف س��ود در بازار سرمایه در
اقتصاد ایران رخ داد و بسیاری از فعالیتهای
تولیدی اساس ًا جذابیت خود را از دست دادند.
بنابراین صاحبان سرمایه هم ترجیح میدهند
سرمایه خود را در بازار داراییها و به صورت
غیر مولد به گردش در بیاورند این کار اساس ًا
با هدفگذاری های رش��د تولید و اشتغال در
جهش تولید هم هیچ تناسبی ندارد.

جزئیات ساخت دومین بندر اقیانوسی کشور در مکران

بندر جدید در هرمزگان و کانتینری است

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به
اینکه جانمایی کلی برای ساخت دومین بندر
اقیانوسی کشور در سواحل مکران انجام شد،
گفت :این بندر در استان هرمزگان با محوریت
جذب کش��تیهای کانتینری با اندازه بزرگ
ساخته میشود .محمد راس��تاد در گفتوگو
با فارس درباره احداث دومین بندر اقیانوسی
در س��واحل مکران ،اظهار داش��ت :مطالعات
فا ِز شناخت برای تعیین مناسبترین جانمایی
این بندر در سواحل مکران انجام دادهایم و به
ی کلی رسیدهایم.
جمعبند 

امکان پذیرش کشتیهای سایز بزرگ در

بندر جدید اقیانوسی مکران

وی ب��ا بیان اینکه که کار در دس��ت مطالعه
اس��ت ،ادامه داد :بندر جدید خصوصیاتی که
دارد این است که به مسیرهای اصلی تجارت
جهانی نزدیکتر است ،این بندر خارج از خلیج
فارس و در سواحل مکران قرار دارد و از نظر
ت طبیعت ًا پیش از تنگه هرمز اس��ت.
موقعی�� 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود :با احداث
این بندر ما به اعماق بیش��ت ِر آب دسترس��ی
بهت��ری داری��م و بنابراین ب��ا حداقل هزینه
میتوانیم پذیرش باالترین سایز کشتیها را
داشته باش��یم و این موجب میشود ،بندر ما
در سواحل مکران مزیتهای مناسبی از نظر
پذیرش کشتیهای سایز بزرگ داشته باشد.
 دسترس�ی مناس�ب بن�در جدی�د ب�ه

شریانهای جادهای و ریل

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :ما

نیمنگاهی هم به این موضوع داریم که در آن
نقطه جانمایی شده برای بندر جدید ،دسترسی
مناس��بی به انواع مدلهای حملونقل وجود
داشته باشد ،یعنی به شریانهای اصلی جاده
و راهآهن با حداقل مسافت متصل شویم و از
این طریق بندری بزرگ و اقیانوس��ی داشته
باشیم.وی ادامه داد :انتظار داریم این بندر یک
هاب برای ترانزیت و ترانشیپ در منطقه باشد
که در طول سواحل مکران ایجاد میشود.
 بندر جدید متناسب با میزان تقاضا برای


واردات ،صادرات ،ترانزیت و ترانشیپ کاال

معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاسخ به این
سؤال که آیا این بندر جدید ظرفیتهای بندر
چابهار را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،گفت :خیر،
یک��ی از مواردی که مدنظر س��ازمان بنادر و
دریان��وردی ق��رار دارد این اس��ت که ایجاد
ظرفیت متناسب با رشد تقاضا داشته باشیم،
یعنی ما متناس��ب با رش��د تقاضا به گونهای
ظرفیته��ای جدی��د را ایج��اد میکنیم که
ظرفیت مازاد آن چنانی نداشته باشیم تا بنادر

دیگر تحت تأثیر منفی قرار گیرد ،به هر حال
ما بندر شهید رجایی به عنوان مهمترین بندر
کشور را داریم و بندر چابهار را داریم که اخیراً
توسعه دادهایم ،بنابراین بندر جدید به نحوی
در افق زمان��ی و اجرا برنامهریزی میش��ود
که متناس��ب با میزان تقاضا ب��رای واردات و
صادرات و ترانزیت و ترانشیپ کاال باشد.
 بندر جدید مکران کانتینری خواهد بود


مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ
به این س��ؤال که آیا این بندر جدی ِد سواحل

مکران کانتینر و فله خواهد بود؟ گفت:تالش
ما بر این است که روی بخش کانتینر در این
بندر تمرکز بیشتری داشته باشیم در نقطهای
که مدنظر ما برای احداث بندر اس��ت ،فاصله
نزدیکی با کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب
در سواحل مکران دارد ،البته به واسطه عمق
زیاد ،برای مواد معدنی و کاالهای اساسی هم
قابل اس��تفاده خواهد بود.وی در پاسخ به این
سؤال که آیا امکان دارد نام نقطهای که قرار
اس��ت بندر جدید احداث ش��ود ،اعالم شود؟
گفت :فع ً
ال هنوز نقطه تدقیق نشده است ،اما
آنچه مسلم است این بندر در محدوده سواحل
مک��ران و در اس��تان هرم��زگان خواهد بود.
راستاد یادآور شد :سواحل مکران نقش ویژه
و اس��تراتژیکی در مبادالت دریایی در آینده
خواهد داش��ت.بنابراین گ��زارش ،مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی پیش از این درباره
احداث بندر اقیانوسی در سواحل مکران گفته
بود :در س��واحل مکران به دنبال ایجاد یک
بن��در بزرگ اقیانوس��ی هس��تیم و مطالعات
فاز ش��ناختی آن را انج��ام داده ایم و نقاطی
را به صورت کل��ی ارزیابی کردهایم .به گفته
راس��تاد ،زمانبندی در این رابطه بستگی به
روند تقاضا و استفاده از ظرفیت های موجود
دارد و سرمایهگذاری باید به گونهای باشد که
بالفاصله بتوانیم از زیرساختهای ایجاد شده
بهرهمند ش��ویم و پیش بینی ما این است که
عملیات اجرایی بندر جدید در این جغرافیا ،به
پنج سال زمان نیاز دارد.

تولید داخل جایگزین واردات از شرق و غرب شد

رونمایی از خودکفایی در یک محصول استراتژیک پتروشیمی

محص��ول جدید تولی��دی در پتروش��یمی کارون با نام
گرید  ،)KLM۱۰۰B(Lکه مش��ابه آن پیش از این از
کشورهای چین ،کره جنوبی ،ترکیه ،آلمان و امریکا وارد
کشور می شد ،در صنایع متعددی از جمله کفش ،خودرو،
مبلمان ،چس��ب ،پزش��کی و  ...کاربرد دارد .به گزارش
تسنیم ،در مراسمی در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس،
از گرید  )KLM100B(Lتولیدی در پتروشیمی کارون
رونمایی شد .این محصول که در سال گذشته به مقدار
 5000تن وارد کش��ور ش��ده بود ،از این پس با ظرفیت
س��االنه  5400تن در ایران تولید می شود.کش��ورهایی
که این محصول استراتژیک و کاربردی در صنایع زیره
کفش ،پیش پلیمرهای مورد مصرف در تولید فوم سرد
قالب��ی صندلی خ��ودرو ،صندلی اداری و مبلمان ،س��پر

خودرو ،انواع درزگیرها و االستومرها از جمله در کاربری
تولید فیلتر هوای خودرو ،انواع چس��بها مانند چس��ب
لمینت مورد مصرف در تولید فیلم های چندالیه بس��ته
بندی و چ��اپ محصوالت غذایی و در حوزه پزش��کی
ب��رای تولید بان��د ارتوپدی کارب��رد دارد ،پیش از این از
کش��ورهای چین ،کره جنوبی ،ترکی��ه ،آلمان و امریکا
وارد کش��ور می ش��د.علیرضا صدیقی زاده ،مدیرعامل
پتروش��یمی کارون در این مراس��م اظهار داشت :درگیر
جن��گ اقتصادی هس��تیم و در این جنگ ،هر دو طرف
از تمامی ظرفیتهای خود اس��تفاده می کند ،همانطور
که دش��من از تمامی ظرفیتهای خ��ود برای تحریم و
ضرب��ه زدن به اقتصاد ایران اس��تفاده م��ی کند ،ما نیز
بای��د از تمامی ظرفیت خود برای پیروزی در این جنگ

اقتص��ادی بهره بگیری��م.وی افزود :همدل��ی و ارتقای
ظرفیت های داخل��ی موجب پیروزی در این جنگ می
شود.صدیقی زاده با اش��اره به اینکه شرکت پتروشیمی
کارون اولین تولید کننده ایزوس��یانات ها ،مش��تمل بر
 TDIو  MDIو تکمیل کننده زنجیره ی ارزش پلی
یورتان ها در خاورمیانه و غرب آس��یا اس��ت ،گفت :در
سطح جهان 9 ،شرکت با ظرفیت  8میلیون تن در سال
به تولید ایزوسیاناتها مشغولند که در این میان فقط 3
ش��رکت تولیدکننده همزمان  TDIو  MDIهس��تند
که یکی از این ش��رکتها ،پتروشیمی کارون است.وی
ادامه داد :همانطور که تولید ایزوس��یاناتها در دنیا کم
است ،مصرف آنها نیز کم و مورد کاربرد در موارد خاص
است و جزو محصوالت اس��تراتژیکی هستند که برای

کشورها وابستگی شدید به وجود میآورند ،از اینرو این
صنعت ،یک صنعت هایتک به حساب میآید.مدیرعامل
پتروش��یمی کارون تصریح کرد :یکی از مشخصات بارز
محصول گرید  )KLM100B(Lتولیدی در پتروشیمی
کارون ،مای��ع بودن آن در دم��ای محیط و عدم نیاز به
عملیات ذوب پیش از مصرف ،سهولت در حمل و نقل و
استفاده و عدم نیاز به انبارش سرد برای طوالنی مدت و
بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی محصول نهایی است.
صدیق��ی زاده میزان نیاز مصرف س��االنه این محصول
در کش��ور را حدود  5000تن اعالم کرد و گفت :از این
مقدار 2000 ،تن نیاز صنعت زیره کفش 2000 ،تن نیاز
صنع��ت فیلتر و  1000تن نیاز صنعت چس��ب اس��ت و
مقداری نیز در صنایع دیگر کاربرد دارد.

متقاضیان طرح ملی مسکن سال آینده خانهدار می شوند

وزیر راه و شهرسازی با تشریح چهار راهکار دولت برای
موفقیت طرح ملی مسکن ،گفت :متقاضیان طرح ملی
مسکن سال آینده خانهدار می شوند .به گزارش تسنیم،
محمد اسالمی درباره برنامههای دولت برای حمایت از
مستاجران در شرایط کرونا ،اظهار کرد :مستاجرانی که
در س��امانه طرح ملی مسکن برای دریافت تسهیالت
ودیعه مس��کن ثبتنام کرده ،به عنوان واجد ش��رایط
شناخته شدند و مراحل تکمیل مدارک را طی میکنند
به زودی در مدار دریافت تسهیالت ودیعه مسکن قرار
میگیرند.وی افزود :متقضیان طرح ملی مس��کن واجد
ش��رایط طی امسال و س��ال آینده با تسهیالت بانکی
که دریافت میکنند و مش��ارکت در احداث واحدهای
مسکونی ملی ،صاحبخانه میشوند.وی با تاکید بر اینکه

خبر خوش وزیر راه برای مستأجران

تولید مسکن جریان مستمری است و ادامه خواهد یافت
در خصوص تاثیر اجرای طرح مس��کن مل��ی در بازار
مسکن ،توضیح داد :بخش مس��کن متاثر از التهاباتی
است که در بازارهای موازی مانند بازار ارز و طال وجود
دارد و همواره این دو بازار موازی ،تاثیر قابل توجهی بر
بازار مسکن داشته اند و التهاب آفرین بودند.وزیر راه و
شهرسازی با بیان اینکه طرح ملی مسکن همه اقشار
دس��تاندرکار و مردم را بسیج کرده است تا متقاضیان
واقعی مسکن صاحب خانه شوند ،تصریح کرد :در طرح
مذکور مهمترین ابزار ،زمین است که در این خصوص
زمینه��ای مرغوب فراهم ش��ده اس��ت .همچنین در
خصوص تامین مالی نیز که دومین ابزار برای موفقیت
طرح اقدام ملی مس��کن بود مجموعه اقداماتی انجام

شده است که حمایت از سازنده و همچنین متقاضیان
را توامان دیده است.اسالمی یادآور شد :سازندگانی که
در طرح اقدام ملی مسکن مشارکت دارند با زمینی که
دول��ت در اختیار آنها قرار می ده��د و  20درصد آورده
خود اقدام به ساخت و ساز می کنند و  80درصد دیگر
را بانک به سازنده تسهیالت میدهد تا واحد مسکونی
را احداث کند .بنابراین جریان مولدسازی منابع کمک
می کند که مجتمع احداث شود.به گفته وی ،خریداران
دارنده حس��اب صندوق پس انداز مسکن یکم و دیگر
متقاضیان��ی که از طریق خرید اوراق از بانک مس��کن
تس��هیالت دریافت ک��رده اند در این طرح مش��ارکت
خواهند کرد و تسهیالت خریداران به سازندگان انتقال
داده می ش��ود .خریداران مکلف هستند در بازه زمانی

 12ساله اقدام به بازپرداخت اقساط خود کنند.اسالمی
تصریح کرد :تمام ظرفیت های کشور برای اجرای طرح
ملی مسکن و تبدیل آن به جریان پایدار تولید مسکن
در کش��ور به خدمت گرفته شده است .در همین راستا،
تفاهمنامهه��ای گوناگونی با س��ازمانها وارگانهای
مختلف و همچنین افراد و سازندگان منعقد شده است
تا س��اخت و ساز در کشور رونق بگیرد.وی ادامه داد :از
آنجاییکه زمینها در مناطق دارای زیرس��اخت احداث
میشود س��ازنده این اطمینان را دارد که برای فروش
واحدهای مسکونی که احداث می کند ،متضرر نخواهد
شد و تمامی واحدها متقاضی دارند و واحدهای مسکونی
با آورده و مشارکت متقاضیان توسط سازندگان تکمیل
و تحویل می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

امکان درآمدزایی  ۱۵۰هزار میلیارد تومانی از سهام بورسی دولت

رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه گف��ت :این امکان وجود دارد که از س��هام
واحده��ای مربوط ب��ه دولت ۱۰۰ ،تا  ۱۵۰هزار میلی��ارد تومان دارایی ایجاد
شود.به گزارش مهر ،محمدباقر نوبخت در برنامه نگاه یک ،با اشاره به اینکه
درآمدهای نفتی مورد انتظار دولت در س��ال  ٩٩چندان محقق نش��ده است؛
اظهار داشت :تا آخر عمر که قرار نیست تحریم باشیم؛ این یک فشاری است
که باید تحمل کنیم؛ بنابراین در بودجه  ٩٩پیش بینی ش��ده بود که از محل
واگذاری سهام شرکتهای دولتی  ١١هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان درآمد کسب
ش��ود که تا االن بیش از  ١٧هزار میلیارد آن محقق ش��ده و منجر به تقویت
بورس شده است.رئیس س��ازمان برنامه و بودجه افزود :نگرانی ایجاد بدهی
برای دولت بعد هم درست نیست؛ به این معنا که او ًال این دولت و آن دولت
ندارد؛ االن وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویتها توجه کنیم؛ ضمن
اینکه هر س��الی که برای تکمیل طرحهای عمرانی عقب بیفتیم؛ هزینههای
آن بیشتر میش��ود؛ لذا با تکمیل آنها دارایی آیندگان؛ ارزش افزوده بسیاری
مییابد.وی گفت :این امکان را داریم که از سهام واحدهای مربوط به دولت،

 ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد کنیم.رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه در خصوص بحث اصالح ساختار بودجه تصریح کرد :بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد را در دس��تور کار داریم که بر این اس��اس ،بودجه  ۳ماه اول
دس��تگاهها به عنوان تنخواه پرداخت میش��ود و بودجه را بر مبنای عملکرد
هر دستگاه محاسبه میکنیم که بر این اساس ،در همه دستگاهها این اقدام
را انجام دادیم.وی بیان کرد :س��ازمان برنامه و بودجه در زمان مقرر ،اصالح
س��اختار بودجه را در  ۴محور و  ۱۰بسته در قالب  ۲جلد کتاب آماده کرد که
جزئیات دقیق در آن ذکر شده و تغییرات الزم در فرآیند نهادسازی بودجه هم
انجام شده است؛ ضمن اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند این در شورای
عالی هماهنگی اقتصادی ارائه ش��ود که ما ارائه دادیم.نوبخت گفت :در این
ش��ورا ما در خصوص بحثهای اصالح ساختار توضیح دادیم و اولین بحث
هم مسئله مالیاتها بود که باید هر سه قوه در این خصوص اجماع میکردند
که نشد.وی ادامه داد :در مجلس جدید همه این موضوع را مطالبه کردند و ما
برنامه اصالح س��اختار بودجه را تقدم مجلس کردیم؛ ضمن اینکه کمیسیون

برنامه و بودجه مجلس در این خصوص جلساتی برگزار کرده و سازمان برنامه
و بودجه هم همکاری الزم با مجلس دارد که این اصالح س��اختار تبدیل به
قانون شودمعاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که چرا ساختار بودجه
هنوز اصالح نشده اس��ت ،گفت :این اصالح یک جراحی بزرگ است که بر
این اس��اس ،امیدوارم با توجه به اینکه مجلس ه��م در این موضوع مصمم
اس��ت ،اصالح س��اختار بودجه ،قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک
میکنیم و حتی اگر مجلس این طرح اصالح س��اختار را برای بودجه ۱۴۰۰
ه��م به عن��وان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.نوبخت گفت :در
حوزههای مختلف چندین دس��تگاه مشابه اداری داریم که این عزم جدی در
مس��ئولین نظام را میطلبد که آنها را تجمیع نمائیم؛ اما این کار س��ادهای
نیست؛ به عنوان مثال در حال حاضر هم وزارت بهداشت ،هم آموزش عالی
و هم نیروهای مسلح ،کارهای بهداشتی و درمانی میکنند ،اما سیاستها را
چه کسی در این حوزه باید تدوین کند؟ ما گفتیم که وزارت بهداشت این کار
را بکند ،اما چه دعوایی به پا شد!
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اخبار
حق مسکن  ۳۰۰هزار تومانی کارگران
در هیات دولت تصویب شد

وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی از تصویب
افزای��ش  ۲۰۰ه��زار تومان��ی حق مس��کن
کارگ��ری در هیات دولت خبر داد .به گزارش
تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی ،محمد ش��ریعتمداری
اعالم کرد :پیش از این ش��ورای عالی کار با
حضور نماین��دگان کارگران و کارفرمایان در
جلسه  17خرداد حق مس��کن کارگری را از
صد به س��یصدهزار توم��ان افزایش داد.وی
تاکید کرد :اجرایی شدن مصوبه شورای عالی
کار نیازمند تصویب هی��ات دولت بود که در
هفته های گذشته کمیسیون اقتصادی دولت
این افزایش را تصویب کرد و امروز در هیات
دول��ت مطرح و تصویب نهایی ش��د.یکی از
بندهای مورد بحث در افزایش مزد س��الیانه
کارگران ،حق مس��کن اس��ت که رقم آن در
شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری،
کارفرمای��ی و دولت پ��س از تعیین به هیات
وزیران پیشنهاد داده میشود و باید در جلسه
هی��ات دولت ب��ه تصویب برس��د.در آخرین
مصوبه ش��ورای عالی کار ک��ه  17خردادماه
ب��رای تغییرات مزد  99کارگران برگزار ش��د
پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تا سقف 300
هزار توم��ان جهت تایید و تصویب نهایی به
هیات وزیران ارائه شد.
نوسان و ریسک ،ذات بورس است اما
ناهماهنگیها معامالت را دچار اختالل
کرده است

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای
اسالمی گفت :نوسان و ریسک ،ذات بورس
است اما اخیراً این موضوع بهدلیل ناهماهنگی
دول��ت و مدی��ران بازار س��رمایه و همچنین
تصمیمات خلقالساعه و بدون منطق بهوجود
آمده و معامالت س��هام را دچار اختالل کرده
اس��ت .به گزارش تس��نیم ،صدیف بدری در
نشس��ت علنی چهارش��نبه مجلس ش��ورای
اس�لامی در تذکر ش��فاهی خ��ود خطاب به
دولت درباره وضعیت ب��ازار بورس گفت :در
ماههای اخیر ش��اهد حرکت بیسابقه جریان
نقدینگی بهس��مت بازار س��رمایه بودیم که
رکود س��ایر بازارها از یک سو و سیاستهای
تش��ویقی دولت از س��وی دیگر باعث جذب
نقدینگی به این حوزه ش��د ک��ه باید صرف
بخش تولید ش��ود.نماینده مردم اردبیل ،نیر،
نمین و س��رعین در مجلس شورای اسالمی
در ادامه با بی��ان اینکه عدم مدیریت بورس،
آن را آس��یبزا خواهد کرد ،اظهار داشت :این
ش��ائبه وجود دارد که دول��ت بهدنبال جبران
کس��ری بودجه از طریق بازار سرمایه است،
اما نباید سرمایههای خرد مردم دستاویز این
موضوع شود و باید به بخش تولید برسد.
سهامداران بازار سرمایه از رفتار
هیجانی پرهیز کنند

وزی��ر اقتصاد به دارندگان س��هام در بورس
توصیه کرد از رفتار هیجانی در بازار س��هام
خ��ودداری کرده و با اس��تفاده از مش��اوران
دلس��وز ،در مورد دارایی خود تصمیم بگیرند.
به گزارش تس��نیم ،فرهاد دژپسند در حاشیه
جلس��ه امروز هیئ��ت دولت اف��زود :عدهای
در خص��وص س��هامهای ارزن��دهای نظی��ر
س��هام عدالت در کمین هس��تند که ارزش
این س��هام کاهش یابد و خود این س��هام را
بخرن��د و س��هامداران با توجه ب��ه اینکه در
واقع مالک بخش��ی از شرکتها هستند باید
خود در مورد ارزش دارایی خودشان تصمیم
بگیرند و تابع هیجانات و مطالب ش��بکهها و
کانالهای مجازی نباشند.وی افزود :دولت تا
پایان س��ال برای بازار سرمایه برنامه ریزی
خوبی کرده اس��ت و تا پایان آذر ماه س��هام
 7ش��رکت بزرگ وابس��ته به وزارت صنعت
در ب��ورس عرض��ه خواه��د ش��د.وزیر امور
اقتص��ادی و دارای��ی افزود :در جلس��ه اخیر
ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
هم تصمیم بر این شد که تاپایان سال سهام
 50ش��رکت بخش خصوصی به بازار سهام
بیاید و س��هامداران بدانند بازار سرمایه باید
از ثبات خوبی برخوردار باش��د و سهامداران
خرد و ت��ازه واردها از رفت��ار هیجانی پرهیز
کنند چراکه ذات بازار س��رمایه این است که
ممکن اس��ت در کوتاه مدت با نوسان ارزش
س��هام مواجه باشد.وی تصریح کرد :در بازار
سرمایه باید دیدی حداقل میان مدت داشت
و تابع هیجانات بازار نشد.دژپس��ند افزود :در
خصوص عرضه شناور نیز دولت یک مصوبه
طالیی صادر کرده اس��ت که هر زمان بازار
س��رمایه زمینه مناس��بی برای عرضه داشته
باشد اجرایی خواهد شد.

